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Vi har hållit i och hållit ut, vi har ställt om och inte ställt in, vi har vågat och varit

modiga.

Vi har fortsatt givit stöd till våra föreningar, deltagare och medarbetare i ännu ett

år som präglats av covid-19 pandemin. Vi är mer övertygade än någonsin om att

folkbildningen är ett viktigt nät i vårt samhälle där vi stödjer människors lärande

och skapar möten. Det stärker oss som medborgare och individer och möjliggör

ett starkt demokratiskt samhälle. Där alla är inbjudna till att ta del av det svenska

arvet som folkrörelserna utgör.

Vi möjliggör att den muslimska folkrörelsen får ta plats, får växa och vara en

självklar del av samhället. Det är bara tillsammans som vi bygger ett starkt

Sverige som vi alla kan vara stolta över.

Saida Alshuaibi, styrelseordförande

Josefin Nyström, distriktschef

Ibn Rushd distrikt Mitt
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Förord



Ibn Rushd – folkbildning med fokus på
mångfald, rättigheter och livsåskådning 

Studieförbundet Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och

livsåskådning. Vi finns över hela landet och Ibn Rushd distrikt Mitt täcker

Södermanland, Västmanland, Dalarna och Örebros län. Under 2021 ordnade vi

tillsammans med våra medlemsföreningar ett stort antal studiecirklar och

kulturprogram inom allt från arabiska till samhällsorientering.

Att stärka och utveckla demokratin
inom den muslimska folkrörelsen och
bidra till att fullborda den svenska
demokratin genom delaktighet,
organisering och påverkan.

Att med folkbildning som verktyg
göra det möjligt för människor att
enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i
sin identitet och engagera sig i
samhällsutvecklingen. 

Att skapa större förståelse, respekt
och tolerans människor emellan
genom kultur- och kunskapsinsatser. 

Ibn Rushds
uppdrag är:

Detta är
Ibn Rushd:
Det finns tio svenska studieförbund som får
pengar från stat, kommun och
landsting/regioner för att bedriva
folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd.

Vi är fortfarande ett ungt studieförbund –
hösten 2020 hade vi funnits som ett
självständigt och statsbidragsberättigat
studieförbund i tolv år.

Ibn Rushds uppdrag, som du ser här nedan,
tar avstamp i en vision om att muslimer ska
vara en självklar del av Sverige. Liksom de
flesta andra studieförbund grundades vi av
folkrörelseorganisationer, i vårt fall ett
antal muslimska sådana. Dessa hittas i dag
bland våra medlemsorganisationer.
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Grunden för
folkbildning är
frivillig.
 
Studieförbunden och folkhögskolorna gör
det möjligt att mötas på ett helt annat sätt
än i exempelvis skolsystemet. På egna
villkor kommer människor samman för att
lära sig mer, utvecklas och stärka sina
möjligheter att påverka – både det egna
livet och samhället. 

Förutom att folkbildningen ska vara fri och
frivillig gäller att den ska vara
deltagarstyrd, läroplans- och betygsfri,
ideologiskt och/eller innehållsmässigt
profilerad, mångsidig, flexibel och
riksomfattande. 

Studieförbundens folkbildning har tre olika
former: studiecirklar, kulturprogram och
annan folkbildningsverksamhet. Den
sistnämnda verksamhetsformen kan till
exempel utgöras av prova på-dagar och
helgkurser. 

 Stödja verksamhet som bidrar till att
stärka och utveckla demokratin 

Bidra till att göra det möjligt för en
ökad mångfald människor att påverka
sin livssituation och skapa
engagemang att delta i
samhällsutvecklingen. 

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor
och höja bildnings- och
utbildningsnivån
 i samhället. 

Bidra till att bredda intresset för och
öka deltagandet i kulturlivet.

Staten har 4 syften med stöd
till folkbildningen: 
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All verksamhet hos Ibn Rushd förhåller sig
till dessa syften. För oss är det särskilt
viktigt att nå ut till människor och grupper
som saknar en lång tradition och
erfarenhet av organisering i Sverige.
Genom vår unika profil och vår förmåga
att nå inte minst marginaliserade grupper
är vi med och skapar ett inkluderande
samhälle.



 

      Möte 
Möten - är helt centrala i folkbildningen &

har en stark tradition i den muslimska

religionen och kulturen. Mötet mellan

människor har ett egenvärde vid alla våra

aktiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas,

fördomar förebyggas och rättigheter

säkras. Därför ska dialog och

erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. I vår

verksamhet ska det finnas möjlighet att

mötas över religionsgränser, kulturella

skillnader och språkliga barriärer. 

 

 

        Reflektion
Reflektion ska alla i vår verksamhet ha tid till.

Det måste alltid finnas utrymme för de

kritiska frågorna, det existentiella tänkandet,

dialogen med andra och det egna växandet.

För att delta i våra verksamheter ska man

exempelvis inte behöva praktisera islam på ett

visst sätt, ha en viss akademisk utbildning

eller en viss mängd arbetslivserfarenhet.

Grunden för vår folkbildningsverksamhet ska

vara den egna utvecklingen som sker genom

reflektion, oberoende av vem man är. 

Ibn Rushds 
4 kärnvärden
Möte, reflektion, stolthet & förändring. 

1 2
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        Förändring
Förändring är centralt för folkbildning vare sig det

sker på individnivå eller på samhällsnivå. När vi ser

negativa tendenser eller fenomen omkring oss

strävar vi efter en förändring. Förändring kan vara

större förståelse mellan muslimer och icke-

muslimer, stärkta rättigheter för utsatta

minoriteter eller att motverka alkoholnormen.

Förändring kan också innebära att en individ får

större kunskaper, blir mer engagerad eller rik på

nya erfarenheter. Vi ska aldrig vara rädda för att

påtala behovet av förändring eller för att vara

obekväma. Vår verksamhet ska alltid kunna påvisa

förändring. 

Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle
som värnar rättigheter, bejakar mångfald och
skapar förutsättningar för medborgarnas och
civilsamhällets engagemang. Vår grundsyn kan
delas in i följande områden:
 

        Stolthet 
Stolthet över sig själv och den identitet man

har, över Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla

kunna känna. Vi strävar mot ett samhälle där

det är möjligt att vara stolt över att vara svensk

och muslim. Vi arbetar för att stärka den

svenskmuslimska identiteten och prioriterar

verksamhet som stärker den muslimska

gruppens egenmakt och stolthet.

3 4
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Tro
 

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin
tro, stärkas i sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar
utifrån de muslimska värderingarna som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka
solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda rådgivning och
förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld och
förtryck. 

 Samhälle
Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet.
Ibn Rushd värnar det demokratiska samhället och kämpar för att alla
människor ska ha samma värde och rättigheter oberoende av vem man är, hur
man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar alla former av rasism,
ojämlikhet och diskriminering. 

Miljö och hälsa 
Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn
Rushd jobbar för en medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och
individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en
större miljömedvetenhet. 

 

 

Bildning och kultur  
Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och kulturen ges utrymme att
stärka identiteter, uttrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn
Rushd arbetar för allas rätt till deltagande i och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd
vill stimulera de kulturinitiativ som är progressiva och respektfulla samt leder till
bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig yttringar som är hetsande,
kränkande eller hatfyllda.
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Ibn Rushd distrikt Mitt



Ibn Rushd distrikt Mitt
 

Distrikt Mitt har ett distriktskansli i Västerås, och verksamhetslokaler i Fagersta och
Norberg i Västmanland län. 

I och med pandemin påbörjades hemarbete för alla medarbetare i distriktet. Hemarbetet
har fortlöpt året ut.

Distrikt Mitts medarbetare ansvarar för att utbilda våra samverkans- och
medlemsorganisationer, att stötta i planering och utförandet av
folkbildningsverksamheten och att utveckla verksamheten i stort. Medarbetarna i
distriktet representerar en stor mångfald avseende språk, bakgrund och kompetens – det
är vi stolta över!

Medarbetare 2021:
- T.f. Distriktschef 
- F.L. Distriktschef 
- Studiekonsulent 
- Studiekonsulent
- Kvalitetshandläggare
- Administrativ och operativ ledare
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Distriktsstyrelsen sammansättning år 2021 
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Namn Roll

Saida Alshuaibi Ordförande

Awni Alnwaihi Vice Ordförande

Hussein Ali Jacob Sekreterare

Ibrahim Mohamed Ibrahim Kassör

Abdi Osman Abukar Ledamot

Omar Aden Yusuf Ledamot

Hassan Bashiir Ahmed Ledamot

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den övergripande styrningen av
förbundet är det förbundsstyrelsen som ansvarar för, men varje distrikt har också en
självständig distriktsstyrelse. Distriktsstyrelsen ansvarar för den övergripande styrningen
av distriktet. Distriktsstyrelsen består av sju ledamöter inklusive distriktsordföranden.
Styrelsen väljs av distriktsstämman som utgörs av ombud från våra
medlemsorganisationer.
Distriktsstyrelsen har under år 2021 haft följande sammansättning: 



Län Kommun Föreningens namn

Västmanland Västerås Al-Hawraa Zainab

Islamiska Kultur center (Al-Rahma)

Kreativa

Fagersta Kurdiska kulturföreningen i Fagersta

Södermanland Eskilstuna Iqra kulturföreningen i Eskilstuna

Vingåker Noori förening

Flen Al-Houda Muslimska Center

FC Somali Stjärna

Strängnäs Islamiska kulturcentrum i Strängnäs

Nyköping Somaliska föreningen i Nyköping

Islamiska kulturcenter

Örebro Lindesberg Tillsammans bygger vi framtiden
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Under 2021 samverkade vi med dessa ideella föreningar: 



Firande av profetens Muhammeds
födelsedag (Mawlid)
I Nyköping firades profeten Muhammeds
födelsedag den 23 oktober, tillsammans
med barnen och föräldrar hos Islamiska
kulturcenter. Ordet mawlid betecknar
förutom det folkliga firandet även en typ
av dikt som beskriver Muhammeds födelse
och hans liv.

Cirkelledare utbildningar 
Vi höll cirkelledarutbildningar både digitalt
och fysiskt på svenska och arabiska. Våra
konsulenter använde i första hand Zoom
och Microsoft Teams som
utbildningsplattform. Den fysiska
utbildningens hölls i Fagersta i samarbete
med Kurdiska kulturföreningen i Fagersta.
Detta är en av våra grundstenar för våra
cirkelledare är våra ambassadörer och
möjliggörare för att bilda och överbrygga
utbildnings- och bildningsklyftorna i
samhället. 
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Digitala cirklar 
En digital satsning gjordes på svenska och
arabiska i Sörmland och Västmanland. Vi
har bedrivit flera studiecirklar/digi-cirklar
åt vår målgrupp nyanlända/språkbehov.
Ibn Rushd har lärt deltagarna att installera
mobilt bank-id, registrera e-post, hur 1177
fungerar, swish, internetbank och digitala
bankärenden, videosamtal genom zoom,
hur man använder en mobiltelefon, sociala
medier med mera. 



Digital Ramadan
Digital Ramadan, med folkbildning som verktyg gör vi det möjligt för människor att
tillsammans, utvecklas, stärkas och känna gemenskap. Digital ramadan är en särskild
satsning från Ibn Rushd för att erbjuda ett pandemi-säkert alternativ för gemenskap
under Ramadan. 
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Särskilda uppdrag 
Vi har bedrivit verksamhet inom arrtyperna 10 (Svenska för föräldralediga), 11
(Arbetsmarknadsnära insatser på distans), 12 (Personer långt från arbetsmarknaden) samt
2,3 (Asylverksamhet). Studiecirklarna har bland annat lärt deltagarna hur de kan söka jobb,
hur det svenska samhället är uppbyggt. Vi har också haft studiecirklar där de har lärt sig det
svenska språket. Under året har vi också bedrivit sy verksamhet, konst verksamhet,
matematik, fysik och körkortsteori på olika språk.
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löpande genom flera olika processer.
ibn Rushd Studieförbund har ett
helhetsperspektiv på kvalitetsarbete.
Kvalitetsarbetet handlar i stort sätt om att
säkra att verksamheten genomförs enligt
gällande regelverk och är i linje med statens
folkbildningspolitiska syften med stödet till
folkbildningen, Ibn Rushds mål och
strategidokument Idéplattform. I vårt arbete
strävar vi efter att säkerställa god kvalitet.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska spegla
alla nivåer och omfattar såväl
administration som verksamhetsformer och
innehåll. 

Ibn Rushd tar kvalitetsarbetet på stort allvar.
Våra rutiner börjar redan i planeringsstadiet
och fortsätter långt efter att verksamheten
slutrapporterats. I många fall ställer vi högre
interna kvalitetskrav än vad våra
bidragsgivare kräver.

Lokalt kvalitetsarbete
På distriktsnivå har vi infört fyra
rapporteringsperioder, kvartalsindelat, vid
varje så genomför vi granskning på
arrangemangs- och samverkanspartsnivå,
både Studiekonsulenten och kvalitets-
handläggaren sammanställer rapporter som
sedan granskas av distriktschefen. För att ha
ett starkt anordnarskap införde vi under 2021
en ny mall till våra verksamhetsavtal samt
samarbetsavtal. Dessa skrivs med alla
föreningar vi samverkar med, i dem
dokumenterar vi förenings mål och syfte,
hur vi ska kompetensutveckla samt på
arrangemangsnivå vilka arrangemang som 

ska genomföras samt vilka
kostnadsersättningar vi kan koppla till dem.
Vi la stort fokus på dessa nya mallar av
verksamhetsavtalen som var mer ingående
än tidigare, vi processade dem med varje
förening och hade flera lokala
workshoppars kring dem samt hur vi
använder de internt. Dess syfte är att vara
levande dokument som sedan revideras
under verksamhetsåret. 

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkringen görs systematiskt och
omfattar alla led från cirkelledare till
förbundschef. Vid sidan av den löpande
internkontrollen i våra distrikt genomförs
en årlig internkontroll på förbund nivå där
genomförd verksamhet granskas. För att
känna oss säkra och trygga med att vi
levererar bra folkbildning kontrollerar vi
stora volymer. Vår kontroll är djupgående
och består bland annat av granskning av
närvarolistor, telefonintervjuer med
deltagare och ekonomisk kontroll. När vi
genomför kontroller tittar vi också på hur vi
kan utveckla våra cirkelledares kompetens
och på hur deltagarnas lärande och
delaktighet kan stärkas.

Kvalitétssäkring 2021
"Studiekonsulent och
cirkelledare brukar
ha flera samtal under
verksamhets- &
planeringsfasen"
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Vår kvalitetshandläggare samt en
studiekonsulent deltar i förbundets Etik-
och gränsdragningsgrupp, här lyfts lokala
etiska utmaningar, tex vad som är
folkbildning, hur vi är professionella samt
förbunds gemensamma lärdomar. Vi har
en kontinuerlig analys och uppföljning av
verksamhetsdokument via personalmöten
och processorienterat förhållningssätt.
Om vi upptäcker att en studiecirkel eller
annan aktivitet inte uppfyller kraven på
bra folkbildningsverksamhet stryks den ur
våra system och rapporteras inte in som
bidragsgrundande. Vi inför också
utvecklingsplaner för att förebygga
uppkomsten av brister framöver.

Ett stöd som vi erbjuder våra föreningar
är att vi tillsammans kan söka projekt
eller arrangemangsbitdrag. Föreningar
som samarbetar med Ibn Rushd har rätt
till ersättning för faktiska kostnader i
samband med folkbildningsverksamhet.
Ersättningen betalas ut sedan ett
underlag skickats in och godkänts – en
process som startar lokalt och avslutas på
förbundsnivå. Ekonomiavdelningen
granskar alla utbetalningar innan de
skickas till banken, dessutom gör
kvalitetsavdelningen stickproven varje
månad.

I vårt interna ekonomiarbete begär vi in
kostnadsunderlag två veckor innan
rapporteringsperioden för att kunna granska
dem inför utbetalningsomgångarna
kvartalsvis. Vi granskar då att de är direkt
kopplade till den folkbildningsverksamhet vi
genomfört med vår samverkanspart, att de

följer det vi överenskommit i
verksamhetsavtalen samt att vi begär in
tex hyresavtal och transaktionsinformation
vid behov.

Cirkelledaren
Våra studiekonsulenter har direkt
kontakt med alla cirkelledare de
ansvarar för och bjuder löpande in till
cirkelintroduktion när nya tillkommer
samt cirkelledarutbildning 1-2 gånger
per termin och lokalkontor. Vi har under
2021 fått vara pragmatiska och
genomfört några digitalt. Vår
kvalitetshandläggare tillsammans med
studiekonsulenter har också flera gånger
bjudit in till kvalitetsworkshop med
fokus för cirkelledare. Under 2021
handlade de bla. om e-tjänsten och
verksamhetsavtal.

Många i Ibn Rushds målgrupp saknar
den föreningserfarenhet som det annars
är vanligt att ha i Sverige. Därför är det
väldigt viktigt för oss att kunna erbjuda
en gedigen utbildning för våra
cirkelledare. Under 2021 har vi arbetat
med att utbilda såväl nya som mer
erfarna cirkelledare över hela distriktet.
Utgångspunkt för
cirkelledarutbildningen är ett
pedagogiskt utbildningspaket som vi
själva tagit fram.

Samverkan via
Länsbildningsförbunden
Studieförbundet Ibn Rushd deltar
kontinuerligt i Etik- och gränsdragning
kvalitetskonferenser tillsammans med 
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 innehållet av verksamheten
om det fanns lokaler som väcker
frågetecken
studieplaner och material
interna dubbelrapporteringar
om det fanns grupper med över 480
studietimmar
rimlighet i deltagartimmar
annonsering av kulturprogram.

andra studieförbund för att skapa
gemensam förståelse i olika frågor som
berör kvalitetsarbete. Studieförbunden
har gemensamt tagit beslut om att vi vart
och ett och tillsammans ska genomföra
en extra kontroll med hjälp av PowerBI.
Syftet med kontrollen är att säkerställa
att det som upptäckts i varje
studieförbund inte förekommer i övriga
delar av våra verksamheter. 

I augusti, efter att första halvårets
verksamhet är genomförd, gör distriktens
kvalitetshandläggare en interkontroll av
den verksamhet som är inrapporterad
under pågående verksamhetsår.
Granskningen är mycket lik den ordinarie
kontrollen. 
Under granskningen fokuserade vi bland
annat på:

Jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter
och möjligheter i samhället. Demokrati,
jämställdhet, mångfald och rättigheter är
grundläggande utgångspunkter för Ibn
Rushds folkbildningsverksamhet. Det är
genom dessa fokusområden som vi
tillsammans kan skapa ett mer demokratiskt
och jämställt Sverige. Vi når en stor andel
kvinnor i vår verksamhet och det är vi extra
stolta över!

Många av dessa kvinnor har låg eller
ingen utbildning alls eller kommer från
socioekonomisk utsatthet. En stor
majoritet av kvinnorna är också
utrikesfödda. I Distrikt Mitt har vi också
flertal kvinnliga cirkelledare i diverse
verksamheter, så som inom
asylverksamheten och inom särskilda
satsningar.

Sveriges jämställdhetspolitiska mål
beskriver vikten av att aktivt arbeta med
jämställdhet och menar att kvinnor och
män ska ha samma möjligheter att
forma sina egna liv och sin framtid.
Studieförbund har en självklar roll i att
nå dem jämställdhetspolitiska målen
vilket innebär att vi ska implementera
jämställdhetspolitiska riktlinjer och
rutiner i arbetet vi utför och folkbildning
som vi genomför tillsammans. Ibn Rushd
Studieförbund arbetar aktivt genom
studieförbundets egna jämställdhet- och
jämlikhetspolicy och jämställdhetsplan
för hela förbundet.



Verksamheten i siffror
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Under 2021 rapporterade Ibn Rushd Mitt: 

Studietimmar

23.859

Arrangeman

311

Unika deltagare

743
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FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per
verksamhetsområde Arrangemang Timmar

DEMOKRATI 85 8820

Integration och utanförskap 8 726

Jämställdhet 4 32

Ledarskapsutveckling 41 3604

Organisering 2 26

Nyanlända 6 1332

Samhällskunskap 24 3100

KULTUR 61 6915

Arabiska 24 2643

Fil och teater 3 0

Matlagningskultur 1 0

Muslimska högtider och firanden 5 200

Svenska 6 606

Övriga språk 22 3466

LIVSÅSKÅDNING 77 4418

Folkbildning om islam 69 3816

Stärka den svenska muslimska identiteten 2 392

Interreligiösa möten 6 210

MÄNNISKA/NATUR 31 2376

Digital tillgänglighet 4 138

Folkhälsa 13 890

Miljö 2 0

Naturvetenskap 12 1348

Lista på ämnesområden
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Diagram: Beskriver ämnesindelning inom folkbildningsverksamhet. 

I de specialsatsningar vi genomfört via Folkbildningsrådet har vi bedrivit
verksamhet inom arrtyp 10, 11 och 12.  

I Folkbildningsverksamheten var våra deltagare 57% män och 43% kvinnor. Våra kvinnliga
deltagare har ökat med 5% sedan förra året. Vi är väldigt glada att våra satsningar på att
öka kvinnlig verksamhet tillsammans med våra samverkansparter har gett resultat. 
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